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Sammanfattning
Rapporten innehåller examensarbete hos uppdragsgivaren CCI Valve Technologi AB i Säffle. CCI är ett
dotterbolag till en stor ingenjörskoncern som heter IMI Critical Engineering. CCI tillverkar ventiler med
brett användningsregister. De ventiler som studeras i denna rapport går till bla pappers-, fjärrvärme- och
kraftverksindustri.
Anledningen till att detta arbete har genomförts är för att man från CCIs sida vill reducera
spänningskoncentrationer i deras ventiler och ventilernas komponenter. I och med den
konkurrenssituation som ventilindustrin idag utgör vill man även se, om möjligt, ett kostnadseffektivt
ersättningsmaterial till det nuvarande materialet som används i dagens ventiler. Detta material heter
Inconel 718 och är en nickel-superlegering.
För att kunna komma fram med bra lösningar till konstruktionerna så har konstruktionsteori använts.
Teorierna har använts för att kunna förbättra de mest elementära detaljerna, för att sedan med innovativa
lösningar förbättrat komponenterna och det ska ge så låga spänningskoncentrationer som möjligt.
Hos materialvalet har CES Edupack 2014 varit till stor hjälp för att kunna hitta presumtiva material.
Detta program är en stor databas med material. Här finns de flesta materialegenskaper man kan tänka sig
och framförallt prisfaktor på de olika materialen. Sedan har information om varje material tagits fram för
en utvärdering innan materialvalet.

Abstract
This report contains a thesis placed at the client CCI Valve Technology AB in Säffle. CCI is a subsidiary
of a large engineering group called IMI Critical Engineering. CCI manufactures many different valves
with different tasks. The valves studied in this report works in different areas, for example paper-,
district heating- and power plant industries.
The reason that this work has been out is that CCI wants to reduce the stress concentrations in their
valves and valve components. This market area is very tough, so CCI also wants, if it’s possible, to find
a cost-effective substitute to the existing material used in these valves today. This material is called
Inconel 718 and is a nickel superalloy.
To be able to come up with good solutions to the structures some structure theory has been used. This
has been used to improve the most basic details, then with innovative solutions improved the
components at such low stress concentrations as possible.
In the choice of materials CES Edupack 2014 has been a great help to find prospective materials. This
program is a large database with many materials. This program contains the most mechanical properties
and also contains price factor for every material. After that some materials were found in CES there has
been an information research for each material for an evaluation before the material choice.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Examensarbetet görs hos CCI IMI Valve Technology AB i Säffle. Företaget tillverkar ventiler med brett
användningsregister. De ventiler som studerades och som behandlas i denna rapport är tre olika
modeller(CHP se figur 1, HBSE se figur 2och NBSE se figur 3).

Figur 1 - CHP-ventilen.

Figur 2 - HBSE-ventilen

Figur 3 - NBSE-ventil.

CHP-ventilen används inom pappers- och fjärrvärmeindustrin och är den ventil som mest används i drift.
HBSE- och NBSE-ventilerna används inom kraftverksindustri i Asien. Ventilerna arbetar under
superkritiska anläggningar med högt tryck och höga temperaturer. De höga trycken och temperaturerna
som uppstår kommer ifrån ånga som produceras för att skapa ström. När elpriset är billigare än att
tillverka elen så kommer ventilerna till användning då man för ångan igenom ventilerna istället för att
föra ångan till generatorn.
Anledningen till att man från CCIs sida vill ha hjälp med dessa tre ventiler är för att man vill förbättra
dem, sett utifrån konstruktionssynpunkt samt ur materialsynpunkt. Konstruktionerna har idag höga
spänningar och det resulterar i att material med höga sträckgränser och med hög krypningsstyrka måste
användas. Materialet man använder sig av idag heter Inconel 718. Det är ett nickel legerat stål som är
otroligt dyrt. I och med den konkurrenssituation som ventilindustrin nu består av så vill man ersätta
Inconel mot något material med liknande egenskaper, men till ett billigare pris.
Den vanligaste utformning på CCIs övriga ventiler är jämn tjocklek över hela ventilen då man tar hänsyn
till termiska spänningar. Man skulle gärna se alternativa utformningar som skulle kunna sänka
spänningskoncentrationerna och tillverkningskostnaderna(snabbare tillverkning eller förenkla).
Handledare: Peter Johnsen på CCI Valve Technology AB, ingenjör.
Handledare: Hans Löfgren, universitetslektor vid Karlstads Universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och
teknikvetenskap, Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik, Avdelningen för maskin- och
materialteknik.
Examinator: Nils Hallbäck, universitetslektor, docent vid Karlstads Universitet, Fakulteten för hälsa,
natur- och teknikvetenskap, Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik, Avdelningen för maskin- och
materialteknik.
1.2 Problemformulering
Problemet man ser idag är att konstruktionerna genererar för dyra tillverkningskostnader och att man
använder för dyra material. CCI vill även ha en FEM(Finita Element Metoden) analys för att se vart man
har spänningar samt vilken storlek de har på de mest kännbara områden. Här kommer även önskemål att
problemen skall försöka åtgärdas. Att försöka minska de största spänningarna för att kunna få bättre
konstruerade ventiler och möjligen använda annat material.
1.3 Syfte
Syftet med projektet är att förbättra utformningen och ändra material. Man vill se hur den nya
utformningarna klarar de stora belastningarna mha FEM-analyser.
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1.4 Mål
Målet med projektet är att hitta eventuellt svaga punkter på de gamla och nya konstruktionerna samt att
de skall klara de kriterier som sätts upp. Ytterligare så skall ett billigare alternativ till Inconel 718 tas
fram.
1.5 Avgränsningar
Avgränsningarna för projektet är att hålla sig till ventilernas hus, spindlar och käglor. Dessa
komponenter är huvudkomponenter i ventilerna och är de som i huvudsak ska ändras till störst del.
Avgränsningar har fallit på de beskrivna delarna. Exempel på hus, spindel och kägla visas i figur 4.

Figur 4 - CHP-ventil där pilarna visar och namnger avgränsningarna. Dessa är Hus, Spindel och Kägla.

2. Genomförande
Metoderna är systematiska metoder vid användning av projekt. De olika stegen som följs är förstudie,
kravspecifikation, konceptgenerering, konceptutvärdering/konceptval, slutgiltig konstruktion, eventuellt
prototyp, avslut. Konceptgenereringen går direkt på konstruktioner istället för skisser. Konstruktioner
och 3D-modeller går dels snabbare att göra och ger bättre förståelse.
I detta projekt så hamnar materialstudien inom steget slutgiltig konstruktion. [12]
2.1 Förstudie
För att få förståelse om företagets befintliga ventiler så har ritningar och beräkningar studerats. Detta gör
att man får en god teoretisk bakgrund om ventilerna för hur de fungerar och är uppbyggda.
Ventilerna har olika förhållanden och klimat att förhålla sig till. De tre ventilerna som studerats kallas
för CHP, HBSE samt NBSE. CHP ventilen arbetar vid 22 MPa tryck och temperaturer uppemot 580ºC.
HBSE ventilen arbetar vid 34,2 MPa tryck och temperaturer uppemot 610ºC. NBSE ventilen arbetar vid
4,5 MPa tryck och 630ºC. Därför skulle materialvalen kunna bli olika då de ska ha olika hållfasthetskrav
och klara olika temperaturer.
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De beräkningar som studerats är beräkningar som CCI själva har räknat fram, anledningen till att dessa
har studerats är för att få en bättre förståelse om hur ventilerna fungerar samt vilka krafter som angriper
ventilens delar. Beräkningarna visar att det endast sker enaxligt drag-/tryckbelastning under höga
temperaturer i ventilerna vilket underlättar beräkningarna för vilka spänningar som uppträder i
ventilerna.
2.1.1 Nuvarande komponenter – CHP
Spindel
Den nuvarande spindeln utgår från en solid cylinder. Högst upp på spindeln finns en gänga som
monteras till en annan spindel, ställdonsspindel. Den ställdonsspindeln kommer från ett ställdon som
drar/trycker med en kraft, som i sin tur drar/trycker i den nuvarande spindeln. Dessa spindlar sitter ihop i
gängorna. Längre ner kommer det ett litet hål som används vid montering och vid service efter
färdigställt produkt. Vid monteringen använder man hålet för att lyfta upp spindel, kägla och de andra
förmonterade komponenterna. Vid service använder man hålet för att kunna dra upp spindeln ut huset
ifall käglan och de ingående komponenterna har fastnat i huset. Hålet används även för att fixera
spindeln, att få den att vara still då man slipar in käglan så den inte skall fastna i huset igen. Detta hål är
en faktor som gör att det byggs in spänningar i konstruktionen. Dels genom att bearbeta material men
också genom att konstruktionen får mindre area vid just hålets tvärsnitt. Det gör att spänningarna ökar
lokalt. Denna detalj skulle behöva ses över. Det bör finnas någon alternativ utformning som
kompletterar kraven från montering och service, men som genererar lägre spänningar.
Sedan kommer en övergång mellan liten axel och stor axel. Denna övergång gör att spindeln tar emot på
käglan för att dra med sig käglan uppåt och öppna ventilen. Här används en liten radie för att få bort ett
skarpt hörn. Radien är så liten att det blir höga spänningar i detta lokala område. Detta område kan
förbättras och ge lägre spänningar.
Nästa detalj på spindeln är ett genomgående spår. Detta spår är till för att spindeln ska kunna öppna sig
inom käglan. Detta är en metod som gör att det blir samma tryck på inloppssidan och utloppssidan. När
man bearbetar detta spår kommer spänningar att byggas in i konstruktionen. Spänningarna kommer även
att bli förhöjda då det blir ett hål och arean minskar. I detta område blir även materialets hårdhet
påtaglig. När sprinten drar i spåret vid dragning måste spindelns material motstå intryck i ytan- dess
hårdhet.
Sista detaljen på spindeln är två faser som kommer att ligga emot käglan vid stängt läge. Dessa faser
kommer att bygga in spänningar i konstruktionen vid bearbetning. Spänningarna kommer även att öka
då arean minskar. Dessa ytor får också extra påkänning i dess hårdhet. Detta eftersom att ytan blir
tryckbelastad av käglan vid stängt tillstånd.
Se Figur 5 och Figur 6 markeringar av viktiga detaljer och dess placeringar.

7

Figur 5 - Originalspindel hos CHP.

Figur 6 - Tvärsnitt för CHP-spindeln med markering vart de olika detaljerna sitter på spindeln.

Kägla
Käglan är till för att hålla tätt inlopp mot utlopp när man inte använder ventilen utan det skall bli som en
återvändsgränd för ångan/fluiden. Käglan har ytterligare en funktion, det är att reglera flödet hos fluiden.
På käglans yta finns det flera spår runt axeln. Dessa spår gör att käglan centrerar sig i huset mha ångan
och trycket. I detta område skulle det kunna bli förhöjda spänningar eftersom material tags bort och
arean minskar. Man för även in spänningar i materialet vid dess bearbetning.
På kolven finns ett genomgående hål. I detta hål sitter det en sprint som går igenom spindeln och gör att
spindeln och käglan sitter ihop. Hålet kommer att känna på dragspänningar från sprinten, materialet
kommer även sättas på prov via dess hårdhet. Det kommer även att bli förhöjda spänningar i och med
bearbetning av hålet.
Sen kommer en höjning. Höjningen är till för att ta emot som stopp i sätets ovandel när spindeln har
dragit upp käglan till sitt max och släpper igenom maximalt med ånga.
Följande detalj är en vinkel och en stor radie som skall ligga mot nederkant på sätet. Här ligger den emot
då ventilen är stängd och kan då höja spänningen i det lokala området.
Längst ner på käglan finns flera genomgående hål. Dessa hål är till för att reglera flödet då ventilen
precis har öppnats till ca 15 %. Dessa hål gör så att spänningskoncentrationerna omkring dessa hål
förhöjs. Men hålen utsätts inte för någon utomstående kraft som drar i hålet i form av någon sprint eller
liknande. Därför borde inte spänningarna vara allt för stora.
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Högst upp på käglan finns två borrningar. Dessa borrningar gör så att ångan och trycket lättare kommer
ner till utloppet när man öppnar spindeln inuti käglan för att balansera trycket. Dessa bearbetningar
kommer att få påkänningar då mycket material tas bort och spänningar kommer att byggas in via
bearbetningen. Detta område bör förbättras.
Se Figur 7 och 8 för markeringar var viktiga detaljer finns placerade.

Figur 7 - Originalkägla hos CHP.

Figur 8 - Tvärsnitt för CHP-käglan. Med i figuren finns även utmärkning vart de olika detaljerna finns i konstruktionen.

Hus
Huset är till för att kunna genomströmma ångan.
Husets utsida är svarvat från en cirkulär profil. Huset har vissa vinklar på olika ställen. Dessa vinklar är
endast till för att försöka göra huset jämntjockt över hela huset. Vid vinkelförändringar och kanter kan
man enkelt införa fler eller större radier för att minska på spänningarna. Detta kan vara enkla ingrepp
som ger stor effekt.
Huset är i original förskjutet för att undvika att behöva svetsa fast ett externt inlopp. Inuti huset finns
många kanter som kommer att ge höga spänningskoncentrationer. Vissa av kanterna är dock nödvändiga
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för att kunna svetsa fast ett säte. Detta säte håller emot käglan vid stängt tillstånd, se figur 9 och 10 för
detaljbeskrivning.

Figur 9 - Originalhuset för CHP.

Figur 10 - Tvärsnitt för CHP-huset samt markeringar för olika detaljer.

2.1.2 Nuvarande komponenter – HBSE
Spindel
Denna spindel har samma funktion likt spindeln hos CHP-ventilerna. Skillnaden med denna spindel
förutom mått är änden och att det lilla hålet är borttaget på spindeln. Detta kommer att resultera i lägre
spänningar vid just detta område. På den stora axeln har två ytor frästs bort. Dessa ytor gör att spindeln
kan åka ned i den spindelstyrningen och undvika rotation. Spindeln blir helt enkelt låst i
spindelstyrningen. Dessa spår kommer att höja spänningskoncentrationerna lokalt. Dels via bearbetning
men också via att material tas bort och arean minskar. I övrigt är spindeln konstruerad på samma sätt
som spindeln hos CHP-ventilerna, se figur 11 och 12 för detaljbeskrivning.
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Figur 11 - Originalspindel för HBSE.

Figur 12 - Tvärsnitt för HBSE-spindeln. I figuren finns också markeringar för de olika detaljerna.

Spindelstyrning
Spindelstyrningen är till för att ersätta sprinten som går igenom käglan och spindeln, det genomgående
spåret i spindeln samt det genomgående hålet i kägeln. Detta innebär att de höga spänningar som tidigare
var i detta område kommer att bli lägre.
Styrningen gör så att spindeln kan öppna sig inom käglan och gör att inlopps- och utloppstrycket kan
balanseras.
Styrningen är i grunden ett cylindriskt rör. Röret har en övergång mellan liten och stor axel. Denna
övergång finns för att spindelstyrningen skall kunna stoppa mot käglan. Övergången har skarpa kanter
som kommer att ge höga spänningar i konstruktionen. Detta område kan förbättras med rundningar.
På ena änden av spindelstyrningen har ett spår gjorts. Detta spår gör så att spindeln inte kan rotera när
den hamnar i spåret. Spåret som införts kommer att resultera i förhöjda spänningar genom bearbetning
och genom att arean minskar, se figur 13 och 14 för detaljbeskrivning.

Figur 13 - Originalspindelstyrning för HBSE.
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Figur 14 - Tvärsnitt över spindelstyrningen för HBSE-ventilen. Med i figuren finns även markeringar för var olika detaljer sitter.

Kägla
Käglan har samma funktion som hos CHP-ventilens kägla. Den skall separera inre från yttre tryck vid
stängd ventil och reglera flödet. Käglan har också nästan samma detaljkonstruktion som CHP-ventilens
kägla. Skillnaden är att hålet där sprinten sitter hos CHP-käglan nu inte behövs då ingen sprint används.
Detta kommer att reducera spänningarna i konstruktionen vilket är gynnsamt. Sedan har en nedsänkning
införts innan övergången mellan stor och liten axel. Detta kommer att förhöja spänningarna i
konstruktionen via bearbetning samt att material tas bort, se Figur 15 och 16 för detaljbeskrivning.

Figur 15 - Originalkägla för HBSE.
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Figur 16 - Tvärsnitt för HBSE-käglan. I figuren finns också markeringar för var detaljerna sitter.

Hus
Huset har samma funktion som hos CHP-ventilens hus. Detta hus är dock konstruerat på ett helt annat
vis på utsidan medan insidan är lik CHP-husets insida. Den största skillnaden hos detta hus är att
kroppen kommer från en rektangulär profil. Anledningen till varför huset är konstruerad på detta sätt är
att tillverkningskostnaderna skall vara så billiga som möjligt, och att ventilen inte används så ofta i drift.
I och med att konstruktionen är utformad på detta vis kommer tvärsnitten inte vara jämntjocka. Det
kommer att göra att värmeledningen i materialet blir olika. De skarpa kanterna kommer även att bidra
till höga spänningskoncentrationer. Detta är något som ska förbättras, se figur 17 och 18 för
detaljbeskrivning.

Figur 17 - Originalhus för HBSE.
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Figur 18 - Tvärsnitt för HBSE-huset. Det finns även markeringar utplacerade för diverse detaljer.

2.1.3 Nuvarande komponenter – NBSE
Spindel
Spindeln i denna ventil har nästan samma uppbyggnad som i HBSE-ventilen. Skillnaderna ligger endast
i dimensioner och ett litet spår innan övergång mellan liten och stor axel. Detta spår kommer att förhöja
de lokala spänningskoncentrationerna. Detta område ska ses över för förändring, se figur 19 och 20 för
detaljbeskrivning.

Figur 19 - Originalspindel för NBSE.

Figur 20 - Tvärsnitt för NBSE-spindeln. Med i figuren finns även markeringar för detaljer på konstruktionen.
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Spindelstyrning
Spindelstyrningen har likt spindeln, har samma konstruktion som NBSE-ventilens spindelstyrning.
Skillnaden här är även dimension och att hålen som går igenom käglan är annorlunda placerade, se figur
21 och 22 för detaljbeskrivning.

Figur 21 - Originalspindelstyrning för NBSE.

Figur 22 - Tvärsnitt för HBSE-spindelstyrningen. Med i figuren finns även markeringar där detaljer sitter.

Kägla
Käglan har samma konstruktion som HBSE-ventilens kägla, se figur 23 och 24 för detaljbeskrivning.
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Figur 23 - Originalkägla för NBSE.

Figur 24 - Tvärsnitt för NBSE-käglan. I figuren finns även markeringar för detaljers placering.

Hus
Huset består av en cirkulär profil. Det finns en övergång mellan liten och stor axel. Denna övergång är
till för att få huskroppen så jämntjock som möjligt över hela tvärsnitt. Detta är en bra lösning som kan ge
viss spänningsförhöjning, men endast marginell. Det gör att förändringar inte kommer att behövas göra i
detta område.
Konstruktionen har sitt centrum i samma centrum som cylindern innan den börjat bearbetats. Detta gör
att det inte går att ha något inlopp, som i sin tur innebär att ett externt inlopp måste svetsas dit och det
kommer att införa höga spänningar dels vid bearbetning, men också vid svetsning. Detta område
kommer att ses över. I övrigt ser formen inuti huset ut som de övriga ventilerna, se figur 25 och 25 för
detaljbeskrivning.
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Figur 25 - Originalhus för NBSE.

Figur 26 - Tvärsnitt för NBSE-huset. Med i figuren finns även markeringar om detaljer i konstruktionen.

2.2 Kravspecifikation
Kravspecifikationen är till för att kunna sätta upp krav som ventilerna ska uppnå, den konkretiserar även
problemen, se bilaga 1. Kravspecifikationen ska ta hänsyn till alla intressenter, produktlivscykelns faser
samt alla övriga aspekter. Detta ska i sin tur bidra till att det ska bli färre ändringar senare i projektets
gång, förbättrad kvalitet samt minska utvecklingskostnaderna. Kraven kan vara begränsande, ickebegränsande och önskvärda. De begränsande kraven är kvar som konstruktionen måste klara av för att
vara godkänd. Det kan t.ex. vara att konstruktionen måste klara en viss spänning, utmattning eller vikt.
De icke-begränsande kraven är krav som gärna uppfylls men som inte måste uppfyllas. Detta kan vara
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att konstruktionen skall vara så liten som möjligt. De önskvärda kraven är krav som man har önskemål
om att konstruktionen skall uppfylla, men som kanske inte höjer prestandan nämnvärt.[12]
2.3 Beräkningar/Förståelse
De beräkningar som har studerats omfattar ventilens spindel och kägla. Formlerna utgår från hydrauliska
beräkningar. I inloppet flödar det in en fluid med ett visst tryck som trycker på ytor och skapar en
tryckande kraft. I utloppet finns ett annat tryck som också det trycker på dess yta som hålls emot. En
innovativ uppfinning som CCI har adderat till deras ventiler är att man kan öppna spindeln från käglan
en liten bit och på så vis balansera trycket i inlopp och utlopp. Detta resulterar i att det inte behövs lika
stor kraft för att öppna käglan i ett senare skede då man öppnar hela ventilen. Man kan enkelt beskriva
denna process som att man öppnar en ventil inuti ventilen. Detta benämns som pilotventil. Se Figur 27
och Figur 28 för sluten spindel respektive öppen.

Figur 27 - Tvärsnitt där spindeln är stängd och ingen ånga/tryck flödar igenom.

Figur 28 - Tvärsnitt där spindeln är öppen och ånga/tryck kan flöda igenom vilket balanserar inlopps- och utloppstrycket.

Beräkningar på spindeln är enaxlig dragning där ett ställdon drar i spindeln för att öppna och trycker för
att stänga ventilen. Övriga krafter som påverkar på spindeln blir spindelns ”kolvarea” minus axelarean
multiplicerat med ingångstrycket. Denna kraft är riktad från inloppet till utloppet. Likadant ser det ut vid
utloppstrycket fast endast kolvarean multiplicerat med utgångstrycket. Övriga krafter här är
friktionskrafter. Sedan kollar man spänningen över olika tvärsnitt för att se var maxspänningen är.
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På samma tillvägagångssätt gör man även beräkningarna för käglan förutom att det är andra areor som
används. Här kommer pilotventilen in. Man tar inte hänsyn till spindelns area utan kollar endast på areor
på käglans ytor.
2.4 Litteraturstudie
Konstruktiv utformning kan ha flera betydelser. Men i detta avseende handlar benämningen om
grundläggande regler som enkelhet, entydighet och säkerhet. Detta betyder att konstruktioner ska vara
byggda på dessa principer. Det leder till att konstruktionen har goda möjligheter till att få bra resultat.
Enkelhet
Konstruktioner som har enkelhet har så få delar som möjligt som klarar av sina funktionsgrupper. Det
leder till att konstruktionen får med sig säkerhet, enkel tillverkning och enkel att montera. Övriga
betydelser för enkelhet hos en konstruktion är att den ska vara okomplicerad, överskådlig och enkel i
form. Med att konstruktionen skall vara överskådlig innebär det att man skall förstå konstruktionens
funktion genom att enbart se på den. Även tillverkning och montering tjänar på att en konstruktion är
enkel. Hos tillverkningen så förenklas tillverkningen om formen är enkel. Det underlättar för exempelvis
gjutning och bearbetning. Det skulle generera i att både tid och pengar kan sparas. Hos montering så är
delarna enkla att förstå. Det leder till att man enkelt vid första anblick förstår var delarna skall sitta och
hur de ska monteras rätt. Det leder även i sin tur att demonteringen är enkel. [5]
Entydighet
Att en konstruktion är entydig betyder att dess funktion och verkningssätt bättre kan förutspås och är väl
bestämd med funktionssfodringar. Det betyder att man ska försöka göra så att varje enskild komponent,
om möjligt, endast har en uppgift. Ifall en konstruktion inte upplevs som enkel kan entydigheten täcka
upp för den förlorade enkelheten. Entydighet betyder i sin mening att en konstruktion tydligt ska
beskriva sammanhanget mellan anledning och följd. Det menas alltså att man som konstruktör
underlättar för tillverkaren genom att göra tydliga ritningar, att förtydliga vad produkten skall användas
till för att förstå vad konstruktionens detaljer har för mening och betydelse. [5]
Säkerhet
Säkerhet innebär att konstruktionen skall vara säker för människan och miljön. Den ska inte skada
människan och miljön vid korrekt användning. Den bör heller inte skada människan och miljön vid
tillverkning. Det finns flera olika begrepp inom säkerhet, dessa är detaljsäkerhet, funktionssäkerhet,
arbetssäkerhet och miljösäkerhet.
Detaljsäkerhet innebär mekanisk säkerhet som t.ex. brottsäkerhet, utmattningssäkerhet,
deformationssäkerhet osv.
Funktionssäkerhet innebär att funktionen som konstruktionen är ämnad för kommer att uppfyllas.
Arbetssäkerhet innebär säkerhet för människor som arbetar med produkten och vid tillverkning av
produkten. Det omfattar alla berörda människor som arbetar med produkten under produktens hela
livscykel.
Miljösäkerhet innebär att miljön inte tar skada vid tillverkning och användning.[5]
Följande steg i konstruktionsprocessen är att hålla koll på utformningsprinciper. En av dessa principer
som är viktiga i detta projekt är principen för överföring av kraft/princip för lika påkänning. Denna
princip innebär att man konstruerar en produkt så väl att hela konstruktionen blir utnyttjad i
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kraftfördelning. Det betyder att konstruktionen skall ta upp lika mycket kraft vart man än kollar på
konstruktionen. Detta tillvägagångssätt är speciellt användbart hos produkter som skall klara mycket
kraft och som skall vara så lätta och bestå av så lite material som möjligt. Det kan vara svårt att förutspå
hur krafterna kommer ledas och hur spänningarna kommer att uppstå i en konstruktion vid belastning.
Då fungerar FEM som ett lysande hjälpmedel. FEM simulerar en belastning och man kan få en bra bild
om var påkänningarna i konstruktionerna blir som störst.[5]
En annan princip som är viktig i detta projekt är principen för den konstanta väggtjockleken. Detta
brukar oftast behandlas vid gjutning för att få en jämn stelning och för att förhindra krypning. Men det
påverkar även de olika fallen som ventilerna i detta projekt upplever. Men i detta fall så vill man att
väggarna skall vidgas lika mycket överallt i konstruktionen som ska göra att värmespänningar i
konstruktionerna inte ska göra så att materialet spricker. Desto jämnare väggtjocklek man har desto
enhetligare ter sig konstruktionen.[5]
Kanter och hörn
Kanter och hörn är övergångar mellan två ytor. Sett till hållfastighets-, tillverknings- och
monteringsaspekter vill man ha ytan, där skarpa kanter och hörn uppstår, fasad eller rundad. Desto större
rundning, desto bättre hållfasthet får konstruktionen. Se figur 29 för exempel.[2]

Figur 29 - Ersättningar till skarpa hörn och kanter. I a) har kanten ersatts med en rundning och i b) har kanten ersatts med en vinkel.
[2]

Ansatser och kälar
Ansatser används ofta vid konstruktioner som hjul, hävarmar, lager etc. Ansatser används ofta i dessa
konstruktioner eftersom de upplever stora axialkrafter och tryck. Skarpa hörn som avsatser är inte
lämpligt. Det skulle försämra hållfastheten markant. Hörnet borde ersättas med en rundning. En annan
bra lösning är en vinkel och rundning. Se figur 30. [2]
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Figur 30 - Alternativ till ansatser. a) är ett dåligt alternativ där ett skarpt hörn används. b) är ett alternativ där en rundning användsbra metod. c) är en metod där en vinkel används, okej metod. d) är den bästa metoden, här används en vinkel och en rundning. [2]

Om inte ansatserna duger så kan man införa avlastningskälar. Kälarnas funktion är att jämna ut
kraftflödet. I övrigt har inte kälarna någon funktion. Men kälarna gör så att ansatsernas skadliga
inverkan minskar. Se exempel på kälar i Figur 31. [2]

Figur 31 - a) har ingen käl och får därmed sämst hållfasthet i ansatsen och i konstruktionen. b) har jämn övergång och med rundning,
denna konstruktion med käl gör kraftflödet jämt. Ideal lösning. c) Liknar b) i sin konstruktion, skillnaden här är att ingen rundning har
införts, det gör den sämre än b). Konstruktion som används. d) och e) har ingen bra konstruktion. Här hjälper inte avlastningskärlen
till. I d) är inte tillräckligt bra avlastning. I e) är avlastningskärlet alldeles för djupt. [2]

För att bestämma form på en käl så går man efter kunskapen om att skarpa kanter och hörn ger högre
spänningar än rundade och fasade kanter. Se Figur 32 för exempel på hur kälformer kan utformas.
Bilden är uppbyggd på så vis att de sämsta är högst upp och blir bättre desto längre ner man kollar.
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Liknande vis från vänster till höger i bilden. [2]

Figur 32 - Alternativ till utformningar av kälformer. Sämst former är högst upp och blir bättre när man går nedåt. Sämre är även de från
vänster och bättre blir de desto mer man går åt höger. [2]

Man kan även konstruera formerna så de inte blir lika formade på båda sidor, alltså att de är
asymmetriska. Figur 33 visar på samma vis som figur 32.[2]

Figur 33 - Asymmetriska kälformer. Sämst former högst upp och blir bättre desto längre ned. Liknande från vänster till höger. [2]

Konstruktion baserat på termisk utvidgning
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I termiska maskinkonstruktioner förekommer tidsberoende materialegenskaper. Om man har en provstav
med vilande belastning en lång tid och att temperaturen hålls konstant och väldigt hög, kan det leda till
brott. Det kan även leda till att materialets egenskaper förändras. En egenskap som försämras hos de
flesta material vid ökad temperatur är elasticitetsmodulen. Det innebär då att töjningen vid konstant
belastning blir större i högre temperatur än vid lägra temperatur. Värmeledningstal förändras även det
vid förhöjd temperatur. Det medför värmespänningar i materialet. Även längdutvidgningskoefficienten
blir annorlunda vid högre temperatur. Om man skulle ha låg värmeledningstal och hög längdutvidgning
skulle det leda till stora värmespänningar i materialet. [11]
Material- Sträckgräns
Sträckgräns är den högsta spänning ett material utan att materialet plasticeras. Vissa material kan ha
tydlig sträckgräns och har då en övre och undre sträckgräns. Den övre sträckgränsen gränsen då
materialet börjar plasticeras och sedan sänks spänningen till ett minimum och i minimumet får man den
undre sträckgränsen. Andra material med otydligare sträckgräns har förlägningsgräns, Rp0,2. För att hitta
denna gräns får man kolla på töjningsaxeln i spännings-töjnings-diagram och dra ett parallellt streck med
lutningen från starten av kurvan med start från 0,2 % töjning. [11]
Material- krypning
Den vanligaste och mest kända faktorn på material i höga temperaturer är dess smältpunkt. Det är också
den som sätter gränsen för inom vilka intervall som materialet kan användas. Men det är inte enbart den
faktorn som begränsar materialen, utan också krypegenskaperna. Forskare har funnit en approximation
att krypegenskaperna för metaller börjar vid 30-40% av smältpunktens temperatur är uppnådd. Alla
materialgrupper har olika startpunkter för krypning. För att jämföra dessa punkter så kollar man på
materialets homologa temperatur. Den får man genom att ta krypningstemperaturen dividerat med dess
smältpunkt.
Kollar man djupare på krypning så är det två grundläggande mekanismer som sker. Dessa är
dislokationsrörelse och diffusion av atomer. När man har högre homolog temperatur och högre spänning
så dominerar dislokationsfenomenet. När den homologa temperaturen är lägre dominerar korngräns- och
bulkdiffusion. [11]
Nickellegeringar
Vid problem liknande detta i det här projektet där man vill ha hög korrosionsbeständighet så är
nickellegeringar ett väldigt bra alternativ. Nickellegeringar är också väldigt motståndskraftiga mot
krypning vid höga temperaturer. Det är just nickel som gör att dessa legeringar har god
spänningskorrosionbeständighet. [11]
2.5 Generera Koncept
I projektet kommer det alltså finnas två konceptgenereringar och två konceptval. I det första valet väljs
presumtiva alternativ som sedan omarbetas i den andra konceptgenereringen och i det sista konceptvalet
så står det slutgiltiga valet för de olika modellerna.
2.6 Välj Koncept
Som hjälp i detta steg kommer FEM att användas för att få en bild om hur spänningskoncentrationer
lokaliserar sig och hur de olika komponenterna deformeras. Sedan skall koncepten vägas mot hur väl de
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uppnår kravspecifikationen. De olika komponenterna måste uppnå de begränsande kraven för att vara
godkända koncept. Men de kommer även att bedömas hur väl de klarar de icke-begränsande och de
önskvärda kraven. Efter FEM-resultaten och vägning mot kravspecifikationen har man skaffat sig en
god bild om de olika koncepten och man kan dra slutsatser om vad som måste göras bättre på de
alternativ som väljs vidare i arbetet. De alternativ som väljs bort kan dock innehålla goda och kloka
innovationer som kan tas med och införas till de koncept som gick igenom första valet.
I det andra valet så blir det de koncept som kommer igenom första valet och som har modifierats om det
har krävts.
2.7 FEM-analys
FEM-analysen görs mha CAD-programmet CREO Parametric. Här genomförs simuleringar på alla
komponenter enskilt. Värme, tryck och diverse krafter tas till hänsyn. Detta för att få en sådan verklig
bild av utfallen som möjligt. Värmen som läggs på är de olika arbetstemperaturer som de tre olika
ventilerna har som klimat. Samma sak för trycken, där är det olika tryck för olika ventiler. Krafterna som
läggs på är friktionskrafter(friktionskoefficienterna har grovt uppskattats till ca 0,07) samt dragkrafter
från ställdon som drar i spindeln som i sin tur drar i spindelstyrningen och käglan.
2.8 Materialstart
Nästa steg i projektet är att börja med materialen för ersättningen till Inconel 718. Det började med att
funktion, målvärde, fasta och rörliga restriktioner, fri variabel och meritvärde bestämdes. Funktion är
vad komponenterna har för huvudsaklig funktionell uppgift. För spindel och käglan blir det att motstå
enaxlig dragning och tryck. Målvärde är vad som skall uppnås med det nya materialet. Fasta restriktion
är krav som det är bestämt att det skall klara av t.ex. en specifik sträckgräns eller temperatur. Rörlig
restriktion är krav där variabler får variera, bara det inte överstiger själva kravet. Fri variabel är en
variabel som kan varieras. T.ex. en radie kan variera och kan vara en fri variabel som löses ut medan en
kraft är bestämd till ett visst värde och kan då inte lösas som fri variabel. Meritvärde bestämmer vad som
skall maximeras eller minimeras. Det fås från att lösa ut fria variabel från restriktioner och sedan placera
den nya formeln från restriktionerna i målvärdet. I målvärdet radas variablerna upp i
Funktion*Geometri*Material. Vad som påverkar vilken variabel som hamnar under vilken parameter är
helt enkelt vad variabeln gör och står för hos komponenten. T.ex. en kraft påverkar funktionen hos en
komponent och hamnar då under parametern funktion. En längd hamnar under parametern geometri.
Hos material kan t.ex. densitet hamna. Sedan kollar man på materialparametern och där är meritvärdet.
Sedan om man vill maximera eller minimera beror på vilken variabel som hamnar vart. Vill man
maximera något så skall den variabel som skall vara så stor som möjligt i täljaren. Om något skall vara
så litet som möjligt så skall det vara i nämnaren. Detta är tvärt om ifall man vill minimera. Detta görs
enkelt genom att använda inverser.
2.9 Materialurval
För att skaffa sig ett materialurval används meritvärdena i materialprogrammet CES Edupack. CES
Edupack är en stor databas med ett stort urval av material och tillverkningsmetoder. Det är ett
hjälpmedel som kan sortera ut olika material som är mest lämpliga. Det ger god fingervisning om vilka
material man bör använda. För att få fram dessa material så matar man in de fasta restriktionerna som är
krav som måste uppfyllas. Sedan matar man in meritvärden på axlarna i olika grafer, man lägger in
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täljaren på y-axeln och nämnaren på x-axeln. En graf för ett meritvärde används för att plocka ut de 3-6
bästa materialen till det meritvärdet som studerats, se figur 93 och 94.

2.10 Materialval
För att välja mellan de material som plockas ut mha CES Edupack så görs studie om varje material för
att få mer information om dem. Sedan så görs en bedömning om vilket av de material som passar bäst
för uppdraget.

3. Resultat
3.1 Förstudie
Kravspecifikationen
I kravspecifikationen ingår det att sätta upp krav(begränsande, icke-begränsande samt önskvärda krav).
Kravspecifikationen är inte fastställd i detta skede utan det är ett levande dokument som under hela
projektet kan korrigeras ifall något specifikt krav skulle hittas på under arbetet. Ett exempel på detta var
sista punkten på kravspecifikationen. Service efter montering. Det var inget som reflekterades förens
handledare på CCI IMI påpekade detta. Detta blev då ett begränsande krav som skulle vara tvunget att
uppfyllas för koncepten.
Beräkningar

Beräkningarna består utav att gå igenom CCI IMIs egna beräkningar för att få en bild om hur och vart
krafterna läggs på de olika komponenterna. Detta planerades till att genomföras under vecka åtta till tio.
Koncept generering

Här gjordes olika koncept i CAD(Solid Edge). I detta steg är alla koncept möjliga, det finns ingen
begränsning på hur de kan se ut. De olika koncepten kan ses nedan under rubriken Välja koncept 1.
Välja koncept

Det utgick från FEM-analyserna för alla komponenter samt kravspecifikationen. I nästa steg så
placerades FEM. FEM-analyserna användes i första valet för att kunna få en god visuell bil om var det är
störst spänningskoncentrationer i konstruktionerna. FEM-analyserna kan ses i kapitlet FEM-analys och
kravspecifikationen finns i Bilaga 3.
Koncept generering/val två
Det gick ut på att korrigera de koncept som bestämdes att arbeta vidare med. Vilka som valdes och vad som
skulle modifieras står längre ner i rapporten under rubriken Välja koncept 1.

3.2 Generera koncept 1
För att generera koncept så användes CAD-programmet Solid Edge. Först genererades koncept på
spindeln, sedan käglan och till sist huset. Denna arbetsmetod användes för alla tre ventiler.
CHP-Spindel
Koncept 1
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Konceptet har samma längder och diametrar som ursprungsspindeln. Skillnader som har gjorts här
gentemot originalspindeln är att alla skarpa kanter och hörn har ersatts med radier. Detta är ett enkelt sätt
för att minska på spänningarna i konstruktionen enligt litteraturstudien. Originalspindeln hade ett litet
hål under gängningen som användes vid monteringen och av serviceoperatörerna. Monteringen använde
hålet för att kunna lyfta i spindel, kägla och övriga delar in i huset.
I detta koncept så kan man använda spåren istället för att lyfta på samma sätt. Serviceoperatörerna
använde hålet vid urlyftning av spindel ur huset om käglan fastnat vid drift. Man använde även hålet till
att kunna fixera spindeln vid inslipning för att undvika att spindeln roterar med slipen. Spåret skall nu
ersätta detta då man kan mha skiftnyckel eller fast nyckel hålla i spåret och undvika rotation. Dessa spår
kommer definitivt att minska på spänningarna i detta område. Dels för att inte lika mycket material har
tagits bort men också för att det blir mindre bearbetning. Detta spår ska enligt produktionstekniker inte
minska på tillverkningstiden utan skulle däremot minska på kassationerna. Detta eftersom centreringen
av hålet kan vara svårt. Vid urlyftning har ett verktyg konstruerats som underlättar lyftet. Det kommer
att berättas mer om detta verktyg senare i rapporten, se figur 63.
I originalspindeln är det en radie och en kant i övergången mellan liten axel och stor axel. Detta har nu
ersatts med en mjuk övergång och två radier. Detta gör att spänningskoncentrationerna minskar. Tanken
är också den att kraften från ställdonet ska bli med fördelad över konstruktionen.
Vidare vid det genomgående spåret har två frästa ytor adderats, detta har gjorts för att underlätta vid
tillverkning och centrering av spåret.
Sista förändringen som är gjord på detta koncept var att ersatta två vinklar med enbart en stor radie.
Tanken med det är att spänningarna skall reduceras då inget skarpt hörn finns kvar i detta område som
skulle göra så att spänningarna förhöjts, se figur 34 och 35 för detaljbeskrivning av spindelns koncept 1.

Figur 34 - Koncept 1 för spindel hos CHP-ventiler.

Figur 35 - Tvärsnitt för koncept 1. Visar även markeringar för detaljers position.

Koncept 2
26

Förändringar som har gjorts här gentemot originalet är att det lilla hålet placerades längre upp på
spindeln. Nämligen på gängningen. Tanken med detta var att hålet skulle bli skyddad av gängningen
som kommer från ställdonsspindeln och på så vis minska på spänningskoncentrationer för hålet.
Svårigheter kan dock uppstå vid tillverkning.
Vidare så utfördes samma jämna övergång som tidigare koncept mellan liten och stor axel.
I detta koncept infördes ”friktionsspår” på den stora kolven. Detta gör att kolven centrerar sig bättre i
käglan. Detta kan dock innebära att det blir förhöjda spänningar i detta område. Dels via extra
bearbetning men också eftersom att material tagits bort och att tvärsnittsarean minskar.
Sista förändringen är att som tidigare koncept ta bort de två vinklar som fanns på originalet och ersatts
med en stor radie. Tanken är att det ska bli lägre spänningar och bli enklare att tillverka,
se figur 36 och 37 för detaljbeskrivning.

Figur 36 - Spindel hos CHP-ventilen. Detta är koncept 2.

Figur 37 - Tvärsnitt för koncept 2. Med i figuren finns markeringar av detaljers placering.

Koncept 3
Förändringar som har gjorts här gentemot originalet är att det lilla hålet tagits bort helt och hållet. Det
innebär att spänningarna inte kommer att bli lika stora som i originalet vid detta område. Detta koncept
har likt de tidigare ersatt övergången mellan liten och stor axel med en jämn övergång och två radier.
Detta har likt tidigare koncept införts för att jämna ut spänningskoncentrationerna över konstruktionen.
Samma sak har även införts i änden av spindeln som på tidigare koncept, att två vinklar ersatts med en
stor radie. Detta kan ses i Figur 38 och 39.

27

Figur 38 - Koncept 3 är en spindel hos CHP-ventil.

Figur 39 - Tvärsnitt över koncept 3. I figuren finns också markeringar för var detaljer är placerade.

CHP-Kägla
Koncept 1
Förändringar som har gjorts i detta koncept gentemot originalkäglan är att de flesta skarpa hörn och
kanter har tagits bort. Det gör att spänningskoncentrationerna kommer att minska. Där som käglan möter
sätet har en vinkel ersatt en radie. Detta eftersom det blir en större yta på dels käglan och på sätet som
skall kunna ta emot kraft. Detta gör att trycket kommer minska på ytorna. I detta koncept har även en
fräst yta lagts till där sprinthålet är. Tanken med detta är att det ska bli enklare för operatörerna i
tillverkningen att kunna centrera hålet. Tidsmässigt blir det ingen större skillnad, skillnaden förväntas bli
färre kassationer. Detta kan ses i Figur 40 och 41.

Figur 40 - Kägla hos CHP-ventilen. detta är koncept 1.
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Figur 41 - Koncept 1s tvärsnitt. I figuren finns markeringar för var detaljer är placerade.

Koncept 2
Förändringar som har gjorts i detta koncept gentemot originalet är att hålen som satt på ovansidan är
borttagna. Detta gör så att trycket inte kan balanseras på inloppssidan och utloppssidan. Fler ändringar
som har gjorts är att precis som i tidigare koncept 1 att radien som möter sätet har ersatts med en 45º
vinkel som skall minska på trycket på ytorna som möts. Detta visas i Figur 42 och 43.

Figur 42 - Kägla hos CHP-ventilen, detta är koncept 2.
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Figur 43 - Koncept 2s tvärsnitt. I figuren finns markeringar för var detaljer är placerade.

CHP-Hus
Koncept 1
Förändringar som gjorts i detta koncept gentemot originalhuset är att fler radier har införts. Detta gör att
flera spänningskoncentrationer kommer att reduceras. Den största förändring som har gjorts är att
utloppet har blivit helt rakt. Tidigare var det en vinkel innan det blev rakt. Tanken med detta är att huset
ska bli så jämntjockt över alla tvärsnitt. Det ska göra att det ska bli ungefär samma spänning över hela
huset. Förändringar kan ses i Figur 44 och 45.

Figur 44 - Hus hos CHP-ventilen, detta är koncept 1.
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Figur 45 - Tvärsnitt över koncept 1. I figuren finns även markeringar för vart detaljer sitter.

Koncept 2
Förändringar som gjorts i detta koncept gentemot originalhuset är att fler radier har införts. Precis som
tidigare är det ett enkelt ingrepp för att reducera spänningskoncentrationer vid dessa områden. Vid
utloppet har vinkeln flyttats från slutet av inloppet till början. Utloppet har också blivit rakare och
jämnare. I originalet är det många vinklar som gör att inloppet inte blev jämntjockt. Tanken med detta är
precis som i koncept 1. Övriga förändringar som har gjorts är att fler rundningar har införts på insida och
utsida för att kunna minska på spänningskoncentrationer i huset. Förändringar på utsidan kan ses i figur
46 och 47.

Figur 46 - Hus hos CHP-ventilen, detta är koncept 2.
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Figur 47 - Tvärsnitt över koncept 2. I figuren finns även markeringar för vart detaljer sitter.

HBSE-Spindel
Koncept 1
Konceptet har genomgått några förändringar gentemot originalet. Till att börja med har det lilla hålet
tagits bort. Detta gör att spänningskoncentrationer i spindeln kommer minska och tillverkningen bli
enklare. Huvudet, eller den stora axeln har fått flera förändringar. Tidigare var det två bortfrästa ytor på
huvudet som passar in i originalkäglan. Detta har istället ersätts med en 45º vinkel runt om axeln. Denna
vinkel ligger mot käglan som också har 45º där de möts. Tanken är att kraften som spindeln trycker på
käglan med blir mer fördelad över större yta. Detta leder i sin tur till att spänningskoncentrationer i detta
område minskar. Övriga ändringar är att i änden på originalspindeln fanns det en vinkel och sedan en
radie som möter käglans yta. I detta koncept har vinkeln tagits bort och ersatts med en stor radie för att
minska på spänningarna och förenkla tillverkningen. Förändringarna kan ses i Figur 48 och 49.

Figur 48 - Spindel hos HBSE-ventilen, detta är koncept 1.
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Figur 49 - Tvärsnitt för koncept 1. Med i figuren finns även markeringar som visar var detaljer är placerade i konstruktionen.

HBSE-Spindelstyrning
Koncept 1
Förändringar som gjorts i detta koncept är att där styrningen möter spindeln så har en 45º vinkel införts.
Det skall göra att större yta på styrningen tar emot kraften som spindeln trycker på med. Det resulterar i
lägre och mer fördelat tryck. Även på utsidan har denna konstruktion tillämpats. Vinkeln har införts där
styrningen möter den käglan. I övrigt så är styrningen lik originalet förutom att fler radier har adderats,
se figur 50 och 51.

Figur 50 - Spindelstyrning hos HBSE-ventilen, detta är koncept 1.
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Figur 51 - Tvärsnitt för koncept 1. Med i figuren finns även markeringar som visar var detaljer är placerade.

HBSE-kägla
Koncept 1
I detta koncept har egentligen ingen större förändring gjorts. Men det som har gjorts är att där käglan
möter sätet har en 45º vinkel införts för att få bättre fördelning på krafterna som anbringas. Annars har
bara radier införts där skarpa hörn och kanter tidigare varit, se förändringar i figur 52 och 53.

Figur 52 - Kägla hos HBSE-ventilen, detta är koncept 1.
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Figur 53 - Tvärsnitt för koncept 1. Med i figuren finns även markeringar som visar var i detaljer är placerade.

HBSE-Hus
Koncept 1
I detta koncept har fyrkantsprofilen bytts ut mot en cirkulär profil. Samma dimensioner inuti huset har
behållits. Även de yttre dimensionerna har behållits. Dessa förändringar kommer att sänka spänningarna
i huset, men kommer också att generera i dyrare tillverkningskostnader. De dyrare
tillverkningskostnaderna kommer från att profilen måste svarvas mycket mer.
För att klara av att ha ett utlopp på detta vis så har centrum på profilen förskjutits. Andra ändringar är
inloppet som gått från att ha två vinklar till att endast ha en vinkel. Detta infördes enbart för att förenkla
profilen vid tillverkning. Övriga ändringar är radier som lagts till där skarpa hörn och kanter tidigare
varit, se figur 54 och 55.

Figur 54 - Hus hos HBSE-ventilen, detta är koncept 1.
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Figur 55 - Tvärsnitt för koncept 1. Med i figuren finns även detaljers placering.

Koncept 2
Detta koncept har utgått från originalet. De enda ändringar som införts är att alla kanter har blivit
rundade för att minska på spänningskoncentrationerna. Detta ingrepp kommer dock att förhöja
tillverkningskostnaderna, se figur 56 och 57.

Figur 56 - Hus hos HBSE-ventilen, detta är koncept 2.
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Figur 57 - Tvärsnitt för koncept 2. Med i figuren finns även markeringar för detaljers position.

NBSE-Spindel
Koncept 1
Förändringar som gjorts på detta koncept gentemot originalet är att det lilla hålet högst upp har blivit
ersatt med två spår. Detta spår skall fungera med samma standard som tidigare hos monteringen som hos
servicearbetarna. Spåret har samma tanke och idé som i CHPs koncept, att reducera spänningarna i detta
område och underlätta vid tillverkning. Andra ändringar som gjorts är att införa 45º vinkel i övergången
mellan liten och stor axel. Detta kommer att resultera i att kraften från käglan blir mer fördelad på
spindeln.
I änden på den stora axeln har en radie införts istället för två vinklar. Detta har införts för att förenkla
tillverkningen av denna detalj på konstruktionen. I övrigt har fler avrundningar införts istället för kanter
och skarpa hörn. Se förändringar i Figur 58 och 59.

Figur 58 - Spindel hos NBSE-ventilen, detta är koncept 1.
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Figur 59 - Tvärsnitt för koncept 1. Med i figuren finns även markeringar för var detaljer är placerade.

NBSE-Spindelstyrning
Koncept 1
Förändringar i detta koncept gentemot original är att 45º vinklar har införts på insidan och utsidan om
käglan. Insidan skall ta emot spindelns 45º för att fördela kraften som spindeln trycker på med. Samma
funktion har den yttre vinkeln, dock skall den trycka på den yttre spindeln och verka med samma
funktion. I övrigt har fler rundningar på skarpa hörn och kanter införts. Se förändringar i Figur 60 och
61.

Figur 60 - Spindelstyrning hos NBSE-ventilen, detta är koncept 1.
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Figur 61 - Tvärsnitt för koncept 1. Med i figuren finns även markeringar för var detaljer är placerade.

NBSE- Kägla
Koncept 1
Förändringar som har gjorts i detta koncept är att friktionsspåren som tidigare fanns i originalkäglan är
utbytt mot en ”nedsänkning” på mitten av käglan. Detta infördes för att förenkla tillverkningen och att
friktionskraften skall bli ändå lägre. Fler yttre ändringar är att en 45º vinkel har införts där som käglan
ligger mot sätet. Detta gör att kraften fördelar sig på större ytor. På insidan har samma funktion med 45º
införts. Denna yta ligger mot spindelns införda 45º. Övriga korrigeringar är att fler och ökade radier har
införts. Se förändringar i Figur 62 och 63.

Figur 62 - Kägla hos NBSE-ventilen, detta är koncept 1.
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Figur 63 - Tvärsnitt för koncept 1. Med i figuren finns även markeringar som visar detaljers position.

NBSE-Hus
Koncept 1
Förändringar i detta koncept gentemot originalet är att centrum hos cylinderprofilen har förskjutits för att
kunna ha ett urfräst utlopp. Detta gör att man inte skall behöva svetsa på ett utlopp och därmed förhöja
spänningarna i konstruktionen. I övrigt så är allt lika som originalet, förutom att fler avrundningar har
adderats. Se förändringar i Figur 64 och 65.

Figur 64 - Hus hos NBSE-ventilen, detta är koncept 1.
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Figur 65 - Tvärsnitt för koncept 1. Med i figuren finns även markeringar för var detaljer är placerade.

Lyftverktyg
För att korrigera för det hål som har tagits bort så har även ett lyftverktyg konstruerats. Detta lyftverktyg
har som syfte att kunna användas vid service då man plockar ut spindeln med käglan vid service.
Verktyget består av en enkel stång med ett gängat hål i. Tanken är att verktyget enkelt ska kunna skruvas
på spindeln. Sedan enkelt mha handtagen som blir på stången lyfta upp spindeln och käglan. Se Figur 66
för detaljbeskrivning av verktyget.

Figur 66 - Lyftverktyget består av en stång med gängning i mitten.

3.3 Välja koncept 1
För att se bilder på de olika koncepten samt hur de stod sig mot kravspecifikationen, se Bilaga 4.
De koncept som valdes blev följande(förändringar som skall till är inom parentes):
CHP
Spindel – koncept 1 väljs(förbättring måste ske vid genomgående spår). Se Figur 34 och 35.
Kägla – koncept 1 väljs. Se Figur 40 och 41.
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Hus – Koncept 1 väljs. Se Figur 44 och 45.

HBSE
Spindel – Koncept 1 väljs(spår till service, större avrundning vid övergång vid minsta diameter). Se figur
48 och 49.
Spindelstyrning – Koncept 1 väljs. Se figur 50 och 51.
Kägla – koncept 1 väljs(friktionsspår). Se figur 52 och 53.
Hus – Koncept 2 väljs. Se figur 56 och 57.

NBSE
Spindel – Koncept 1 väljs(större radie vid övergång, större vid mindre diameter). Se figur 58 och 59.
Spindelstyrning – Koncept 1 väljs. Se figur 60 och 61.
Kägla – Koncept 1 väljs(friktionsspår). Se figur 62 och 63.
Hus – Koncept 1 väljs. Se figur 64 och 65.
3.4 Koncept generering/val två
Bedömning mha FEM användes för att bestämma från valet vilka komponenter som skulle arbetas
vidare med. Vidare i koncept generering nummer två så användes även här FEM-resultatet för att kunna
se vad som skulle kunna göras bättre samt att lägga till idéer från andra koncept som inte gick igenom
första valet men som innehöll kloka och innovativa idéer. De förändringar som skall ske med de valda
koncepten är enligt ovan, förändring av spindeln i CHP-ventilerna. Här infördes rundning i det
genomgående spåret. Detta skall resultera i att maxspänningarna minskar, se figur 67.
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Figur 67 - Spindeln som blir slutgiltigt val hos CHP-ventilen. Förändringar som gjordes inför det sista valet var rundning av det
genomgående spårets kanter.

Hos HBSE-ventilerna modifieras spindeln och den yttre käglan. Hos spindeln skall idéen om spår
införas. Detta spår är nödvändigt för serviceoperatörerna när de skall serva ventilerna mellan drift. Detta
spår ska enligt produktionstekniker inte minska på tillverkningstiden utan skulle däremot minska på
kassationerna. Detta eftersom centreringen utav hålet kan vara svårt. I detta koncept ändrades radien vid
övergången mellan stor till liten axel. Radien gjordes större för att minska på spänningarna, se figur 68.

Figur 68 - Spindeln efter slutgiltigt val. Förändringar som skett var att spår under gängan lades till.

Hos käglan skall friktionsspår läggas till för att stabilisera och minska friktionskrafterna hos käglan
under drift, se figur 69.
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Figur 69 – Kägla efter slutgiltigt val. Förändringar som skett var större radie i övergången mellan liten och stor axel. Friktionsspår har
också adderats.

Hos NBSE-ventilerna modifieras spindeln och käglan. Hos spindeln skall större radie vid övergång
mellan stor och liten axel införas. Detta resulterar i lägre maxspänning i konstruktionen.
Hos käglan skall friktionsspår införas för att stabilisera käglan under drift samt minska på
friktionskrafterna, se figur 70.

Figur 70 – Hos denna kägla har de nya friktionsspåren lagts till efter första konceptvalet.

Valet som blir i koncept val två blir alltså dessa valda i val ett som inte behövde modifieras samt de som
valdes vidare och modifierades.
3.5 FEM-analys
CHP – Spindel – Original
Spindeln har genomgått en FEM-simulering där tryck(22 MPa) och temperatur är satt till
arbetstemperatur(580C). Ställdonskrafter och friktionskrafter har tagits med. Ställdonskrafterna drar i
gängan, friktionskrafterna är placerade, åt motsatt håll från dragkraften, längs med axlarna. Fast
inspänning är placerad i övergången mellan liten och stor axel samt i det genomgående spåret där
sprinten ska sitta. Maxspänningen hamnade på ca 250 MPa och den spänningen är i det genomgående
spåret. I övergången mellan liten och stor axel ligger spänningen på ca 200 MPa. Längs den lilla axeln
ligger spänningen i intervallet 40-120 MPa. Vid det lilla hålet ligger spänningen på 150 MPa. Vid
gängan ligger spänningen på 75 MPa. Resultatet visas i Figur 71.
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Figur 71 - FEM-simulering för CHP ventilens spindel.

Spindel – Efter konceptval2
Spindeln har genomgått samma test med samma restriktioner. Maxspänningen har förflyttats från det
genomgående hålet till nacken. Nackens maxspänning ligger på ca 180 MPa. Skillnaden är att den fasta
inspänningen ligger längs hela övergången mellan stor och liten axel och i det genomgående spåret. Det
visade sig att detta koncept gjorde att spänningen sänktes markant i spindeln(28 %). Se Figur 72 för bild
av spänningsresultatet.
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Figur 72 - FEM-simulering för spindel efter konceptval, spindeln tillhör CHP-ventil.

Kägla – Original
Käglan har genomgått en FEM-simulering där tryck(22 MPa) och temperatur är satt till
arbetstemperatur(580C). Ställdonskrafter och friktionskrafter har tagits med i beräkningarna,
ställdonskrafterna ligger i sprinthålet, friktionskrafterna ligger på mantelarean vid friktionsspåren. Fast
inspänning är placerad på käglans platta överdel. Detta kan ses i Figur 73 där det gröna på bilden är där
käglan sattes till fast inspänd. Maxspänningen hittas i sprinthålet och spänningen där ligger på ca 86
MPa. Spänningen är i övrigt låg i käglan. Spänningarna varierar mellan 0 – 80 MPa i käglan.

Figur 73 - Figuren visar hur spänningarna är fördelade i originalkäglan hos CHP-ventilen.

Kägla efter konceptval2
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Käglan har genomgått samma test och simulering som originalkäglan har gjort. Skillnaderna i
spänningarna är inte stora. Maxspänningen i sprinthålet har dock ökat från 86 MPa till 87 MPa i övrigt
ser spänningarna lika ut som i originalkäglans analys(+1 %). Anledningen till varför spänningen ökade i
denna konstruktion är det frästa spåret som har lagts till. Spänningshöjningen är inte stor och kommer
inte att påverka käglan. Se Figur 74 för bild av spänningsresultatet.

Figur 74 - Figuren visar spänningarna i den modifierade käglan hos CHP-ventilen.

Hus original
Huset har genomgått en FEM-analys där endast tryck(22 MPa) och temperatur(580C) har analyserats.
Temperaturen och trycket stämmer överens med de värden som används i ventilen. Anledningen till att
FEM-simuleringen blev så konstig i spänningsfördelningen är att ett fel uppstått vid inspänning, s.k.
randeffekt, och har då gett onormalt höga spänningar. Dessa spänningar kan då skippas och man får
kolla på den orangea färgskalan som max. Maxspänningarna hamnade på ca 300 MPa. I övrigt låg
spänningarna på insidan av huset på ca 125-150 MPa och utsidan ca 25-50 MPa. Se Figur 75 för bild av
spänningsresultatet.

Figur 75 - FEM-analys för originalhuset hos CHP-ventilen.
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Hus Efter konceptval2
Huset har genomgått samma analys och simulering som originalhuset. Förändringarna som gjorts på och
i huset resulterade i att spänningarna i huset blev lägre. Anledningen till att FEM-simuleringen blev så
konstig i spänningsfördelningen är att ett fel uppstått vid inspänning, s.k. randeffekt, och har då gett
onormalt höga spänningar. Dessa spänningar kan då skippas och man får kolla på den orangea
färgskalan som max. Maxspänningarna hamnade likt originalhuset på ca 300 MPa(0 % skillnad). Insidan
av huset hade jämn spänning på ca 50-75 MPa. Utsidan hade också jämn spänningsfördelning på ca 2550 MPa. Se figur 76 för bild av spänningsresultatet.

Figur 76 - Spänningarna över det modifierade huset för CHP-ventieln.

HBSE-Spindel original
Spindeln har genomgått simulering med bestämt tryck(34,2 MPa) och temperatur(610C). Spindeln har
också haft ställdonskrafter och friktionskrafter som har adderats, dessa krafter är fördelade som tidigare.
Detta resulterade i att maxspänningen hamnade på ca 880 MPa och den är placerad i övergången mellan
stor och lite axel. I övrigt ligger spänningarna för det mesta omkring 180-200 MPa över spindeln. Se
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Figur 77 för bild av spänningsresultatet.

Figur 77 - FEM-simulering över originalspindel för HBSE-ventilen.

Spindel efter konceptval2
Spindeln har genomgått en FEM-simulering med bestämt tryck(34,2 MPa) och temperatur(610C).
Spindelns spänningsintervall är inom 0-199 MPa. Max spänning ligger i övergången mellan stor och
liten axel och är på ca 199 MPa(77 % minskning). I övrigt har spindeln koncentrationer runt 50 MPa. Se
Figur 78.
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Figur 78 - FEM-simulering över konceptvalet för HBSE-ventilen.

Spindelstyrning original
Spindelstyrningen har genomgått FEM-analys på de villkor som är enligt HBSE-ventilens
förutsättningar och miljö, temperatur på 610C och tryck på 34,2 MPa. Detta resulterade i att
maxspänningen, som är mellan övergången av liten och stor axel, ligger på ca 98 MPa. I övrigt ser
spänningarna ganska så lika fördelade ut över hela käglan. Spänningarna varierar mellan 0 och 80 MPa.
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Se Figur 79 för bild av spänningsresultatet.

Figur 79 - FEM-resultat för originalspindelstyrningen hos HBSE-ventilen.

Spindelstyrning efter konceptval 2
Efter modifieringar som gjorts så hamnade maxspänningen på styrningen på ca 75 MPa(-6,3 %). Denna
maxspänning ligger på övergången på insidan där spindeln kommer att ligga emot. Övergången mellan
stor och liten axel har också fått lägre spänning efter modifieringarna som gjorts. Spänningarna är här nu
istället ca 50 MPa. I övrigt är spänningarna under 50 MPa. Se Figur 80 för bild av spänningsresultatet.

Figur 80 - Spindelstyrning efter konceptval 2 hos HBSE-ventilen.

Kägla original
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Käglan har genomgått FEM-simulering efter de kriterier som gäller för HBSE-ventilen. Detta gav
maxspänning på insidan av käglan, vid övergången mellan stor och liten axel. Spänningen hamnade här
på ca 298 MPa. I övrigt är spänningarna i princip lika över hela käglan. Spänningarna ligger i intervallet
0-60 MPa. Se Figur 81 för bild av spänningsresultatet.

Figur 81 - FEM-resultat hos originalkäglan för HBSE-ventilen.

Kägla efter konceptval 2
Denna simulering innehöll fel som uppstådde vid inspänningen. Då maxspänning som inte stämmer och
som ligger alldeles för högt, randeffekter. Men då har förändrad skala införts och det gör att man kan se
de riktiga spänningarna och hur de ligger till. Det visas i Figur 82 och där kan man se att
spänningsintervallet ligger mellan 0-50 MPa, Max ligger på ca 50 MPa(-83 %).
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Figur 82 - FEM-simulering för HBSE-ventilens konceptval.

Hus Original
Trycket och temperaturen är enligt HBSE-ventilens förutbestämda tryck(34,2 MPa) och
temperatur(610C). Detta resulterade i spänningar som är ungefär lika fördelade över hela huset.
Anledningen till att FEM-simuleringen blev så konstig i spänningsfördelningen är att ett fel uppstått vid
inspänning och har då gett onormalt höga spänningar. Dessa spänningar kan då skippas och man får
kolla på den orangea färgskalan som max. Maxspänningarna hamnade på ca 450 MPa och är vid
utloppet av huset. I övrigt ligger spänningarna på insidan av huset på ca 100-125 MPa och utsidan på ca
25-50 MPa. Se Figur 83 för bild av spänningsresultatet.
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Figur 83 - FEM-simulering för originalhuset hos HBSE-ventilen.

Hus efter konceptval 2
Huset har utsatts för samma simulering som originalhuset och har då av samma anledning fått felaktig
inspänning. Maxspänningarna för detta hus hamnar på ca 300 MPa(-33 %). På insidan är spänningarna
ca 50-75 MPa och utsidan ca 25-50 MPa, se figur 84 för bild av spänningsresultatet.

Figur 84 - Ventilhuset som valdes efter konceptgeneringen. Huset tillhör HBSE-ventilen.

NBSE – Spindel original
Spindeln har genomgått en FEM-simulering, men simuleringen blev lite missvisande. Anledningen till
att FEM-simuleringen blev så konstig i spänningsfördelningen är att ett fel uppstått vid inspänning och
har då gett onormalt höga spänningar. Dessa spänningar kan då skippas och man får kolla på den
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orangea färgskalan som max. Maxspänningen hamnade i övergången mellan stor och liten axel och i
spåret innan övergången. Spänningen hamnade på ca 75-100 MPa. I övrigt är spänningarna jämt
fördelade i intervallet 0-40 MPa, se figur 85.

Figur 85 - FEM-simulering för originalspindeln hos NBSE-ventilen.

Spindel efter konceptval 2
Spindeln har genomgått samma FEM-simulering som originalspindeln. Detta resulterade i att
maxspänningen hamnade i rundningen innan övergången mellan liten och stor axel. Spänningarna här
ligger på ca 55 MPa(-27 %). I övrigt är spänningarna jämt fördelade över hela spindeln. Det är viss
höjning i spåret och i nacken. I dessa detaljer ligger spänningen på ca 30 MPa. I övrigt ligger
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spänningarna över spindeln inom intervallen 0-22 MPa. Detta visas i Figur 86.

Figur 86 - FEM-simulering för spindeln efter konceptval 2 hos NBSE-ventilen.

Spindelstyrning original
Spindelstyrningen har genomgått en FEM-simulering där tryck(4,5 MPa), temperatur(630C) och krafter
enligt de specifikationer som NBSE-ventilen arbetar under. Det gav spänningar inom intervallen 0-10
MPa. Maxspänningen på 10 MPa hamnade i övergången mellan stor och liten axel. Annars är
spänningarna lika fördelade över spindelstyrningen. Se Figur 87 för bild av spänningsresultatet.

Figur 87 - FEM-simulering för originalspindelstyrningen hos en NBSE-ventil.

Spindelstyrning efter konceptval 2
Spindelstyrningen har genomgått samma simulering som originalstyrningen. I denna simulering så
förflyttade sig maxspänningen till insidan av styrningen, där spindeln kommer att stöta emot styrningen.
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Här blev maxspänningen ca 28 MPa(+180 %). Detta är en höjning mot originalstyrningen. Men inte allt
för stor ökning. Se Figur 88 för bild av spänningsresultatet.

Figur 88 - FEM-simulering för spindelstyrningen efter konceptval 2 hos NBSE-ventilen.

Kägla original
Käglan har genomgått FEM-simulering med tryck(4,5 MPa), temperatur(630C) och krafter efter NBSEventilens krav. Detta gjorde att spänningarna hos käglan ligger inom intervallet 0-37 MPa.
Maxspänningen hos käglan ligger på insidan, där övergången mellan stor och liten axel är. Spänningen
är här 37 MPa. Se Figur 89 för bild av spänningsresultatet.

Figur 89 - FEM-simulering för en originalkägla hos en NBSE-ventil.

Kägla efter konceptval 2
Käglan har utsatts för samma simulering som originalkäglan. Detta gjorde att spänningsintervallet är 038 MPa. Maxspänningen ligger nu på ytan där käglan kommer att ta emot på huset och ligger på ca 38
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MPa(+3 %). I övergången på insidan där den tidigare maxspänningen låg på originalet är nu spänningen
istället ca 10 MPa. Se Figur 90 för bild av spänningsresultatet.

Figur 90 - FEM-simulering för käglan efter konceptval 2 hos NBSE-ventilen.

Hus original
Huset är prövad i en FEM-simulering där tryck(4,5 MPa) och temperatur(630C) är utsatt efter de riktiga
temperaturer och tryck som NBSE-ventilen är utsatt för. Spänningsintervallet för huset är 0-90 MPa.
Maxspänningen på 90 MPa ligger vid inloppet och här bör spänningen bli ändå högre då det senare skall
svetsas dit ett inlopp. Se Figur 91 för bild av spänningsresultatet.

Figur 91 - FEM-simulering för originalhuset hos NBSE-ventilen.

Hus efter konceptval 2
Huset är utsatt för samma simulering som originalhuset men fel har uppstått vid inspänning av huset.
Därför ser spänningarna konstiga ut i Figur 92, men man kan bortse från de onormalt höga spänningarna
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och se att där det är orange i figuren där är maxspänningarna på ca 300 MPa(+233 %). Insidan av huset
har spänningar på ca 50-75 MPa och utsidan har spänningar på ca 25-50 MPa.

Figur 92 - FEM-simulering för det nya ventilhuset hos NBSE-ventilen.

3.6 Materialinfo
Nästa steg i projektet var att börja med materialen ersättningen till Inconel 718. Starten här var att
bestämma funktion, målvärde, fasta/rörliga restriktioner, fri variabel och meritvärde. Funktion är vad
komponenterna har för huvudsaklig funktionell uppgift. För spindel och käglan blir det att motstå
enaxlig dragning och tryck. Målvärde är vad som skall uppnås med det nya materialet. I detta fall blir det
att minska på priset. Formeln för målvärdet blev enligt formel (1) och enheten är i kr.
𝑐1 = 𝜌 ∗ 𝐿 ∗ 𝐴 ∗ 𝐶𝑚

(1)

𝜌 står för densitet, L för längd, A för area och Cm står för kilopris.
Nästa steg var att bestämma fasta och rörliga restriktioner. De fasta restriktionerna blev sträckgräns på
500 MPa, hårdhet på 40 Rockwell samt smältpunkt över 680ºC. Detta är krav som rensar bort material
som inte klarar dessa krav. De rörliga restriktioner är krav som skall uppnås fast som kan variera. Detta
är att materialet inte skall brista, brottgräns(MPa), se formel (2).
𝐹

4𝐹

𝜎 > 𝐴 = 𝜋∗𝑟 2

(2)

𝜎=brottgräns, F=kraft, A=area, r=radie. Den andra restriktionen är att materialet inte får brista och inte
buckla. Då hämtas formel från Eulers knäckningsfall då stångens båda ändar är ledade. Knäckkraften
som uppstår blir då enligt formel (3).
𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡 =

𝜋 2 ∗𝐸∗𝐼
𝐿2

=

𝜋 3 ∗𝐸∗𝑟 4
4𝐿2

(3)

E=elasticitetsmodul, I=böjtröghetsmoment, L=längd.
Efter restriktioner så bestämdes och löstes den fria variabeln ut. I detta fall är det radien som får variera.
Radien löses ut från respektive restriktioner och formlerna blir enligt formel (4).
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𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡 ∗4𝐿2

4𝐹

𝑟 = √𝜋∗𝜎 och 𝑟 = (

𝜋 3 ∗𝐸

1⁄
4

)

(4)

Efter att de fria variablerna har lösts ut sätts de in i målvärdesfunktionen. Sedan delas de upp i
Funktion*Geometri*Material. Detta betyder hur de olika variablerna påverkar just funktion, geometri
eller material. De variabler som hamnar under material blir också de som utgör meritvärdena, se formel
(5) och (6).
𝜎

𝑚1 = 𝜌∗𝐶

𝑚

(5)

Detta meritvärde ska maximeras då hög sträckgräns eftersträvas medan låg densitet och lågt pris
eftersträvas.
√𝐸

𝑚2 = 𝜌∗𝐶

𝑚

(6)

Detta meritvärde skall maximeras. Man eftersträvar så hög E-modul som möjligt och så låg densitet och
lågt pris som möjligt. Priset avser sek/kg. Det är ett ungefärligt mått som skall tas med en nypa salt och
endast användas som rankning mellan material för att se om material är billigare eller dyrare än andra
material. Priset beror på många faktorer som tillgänglighet, inköpt volym, pris för att tillverka materialet.
Priserna är mycket lägre än vad CCI betalar för sitt Inconel 718, det beror på att CES Edupack har tagit
hänsyn till mycket stor kvantitet av materialet medan CCI köper in material efter att man fått order av
kund.
För att få fram lutningen så logaritmeras meritvärdet och täljaren i meritvärdet byter från högerled till
vänsterled, se formel (7) och (8).
log 𝑚1 = log 𝜎 − log(𝜌 ∗ 𝐶𝑚 )
1

log 𝑚2 = 2 log 𝐸 − log(𝜌 ∗ 𝐶𝑚 )

(7)
(8)

Meritvärdet gör det motsatta. Värdet som står framför täljaren divideras och flyttas till högerledet, se
formel (9) och (10).
log 𝜎 = log 𝑚1 + log(𝜌 ∗ 𝐶𝑚 )
1
2

log 𝐸 = log 𝑚2 + log(𝜌 ∗ 𝐶𝑚 )

(9)
(10)

Det värdet som hamnar framför meritvärdet och nämnaren är lutningen på kurvan(för meritvärde ett fås
lutningen 1 och för meritvärde två fås lutningen 2).
När detta var gjort togs de mest lämpade materialen fram. Dessa blev AISI 410(rostfritt stål,
martensitiskt), Inconel 600(nickel-, krom- och järnlegering), Monel k-500(nickel-, kopparlegering),
Nimonic PE11(nickel-, krom-, järnlegering), Nitronic 50(Rostfritt stål, austenitiskt), Biodur
108(Nickelfritt rostfritt stål, austenitiskt) och Inconel 706(Nickel-, krom-, järnlegering).
Figur 93 visar var materialen hittats då sträckgräns användes på Y-axeln och densitet multiplicerat med
pris på X-axeln. Lutningen på kurvan är 1. Material som togs fram ur denna graf var AISI 410, Inconel
600, Nimonic PE11 och Inconel 706.
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Figur 93 - Figuren visar var materialen togs fram. De togs fram mha programmet CES Edupack. Y-axeln består av sträckgräns och Xaxeln består av densitet multiplicerat med pris. Lutningen för kurvan är 1.

Figur 94 visar var materialen hittats då roten ur E-modul användes på Y-axeln och densitet multiplicerat
med pris på X-axeln. Lutningen på kurvan är 2. Material som togs fram ur denna graf var Monel k-500,
Nitronic 50 och Biodur 108.
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Figur 94 - Figuren visar var materialen togs fram. De togs fram mha programmet CES Edupack. Y-axeln består av roten ur E-modul och
X-axeln består av densitet multiplicerat med pris. Lutningen för kurvan är 2.

AISI 410
Det är ett rostfritt martensitiskt stål med god hållfasthet och hyffsad korrosionsbeständighet. Materialet
består till största del av järn och krom. Detta rostfria stål brukar härdas och anlöpas för att ge materialet
dess goda hållfasthetsegenskaper. Materialet används i bultar, bussningar, gasturbin delar,
ångturbindelar och ventildelar. [1]
Inconel 600
Det är en nickellegering som har goda hållfasthetsegenskaper och goda korrosionsegenskaper. Den höga
nickelhalten ger materialet dess goda korrosionsbeständighet. Materialet används idag inom motor- och
flygplanskomponenter, katodstrålerör, fjädrar och inom kärnreaktorer. [10]
Monel k-500
Monel är en nickel-kopparlegering som har hög hållfasthet, hårdhet och korrosionsbeständighet. Den
höga styrkan kommer från titan och aluminium tillsatser i materialet. Materialet används idag som
kedjor, kablar, fästen, pump- och ventilkomponenter, borr till oljekällor samt inom ventiler för olja och
gasproduktion. [6]
Nimonic PE11/Nimonic legering 910
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Nimonic PE11 är en superlegering som består till största del nickel, järn och krom. Det är ett material
med god korrosionsbeständighet och goda hållfasthetsegenskaper. Dessa egenskaper kommer ifrån
molybden, titan och aluminium. Materialet används i komponenter som gasturbinmotorer, axlar, ringar,
höljen och tätningar hos komponenter med höga drifttemperaturer. [7]
Nitronic 50
Detta är ett rostfritt austenitiskt stål där god hållfasthet och korrosionsbeständighet erhålls till mycket
lågt pris. Består till störst del utav nickel, krom och järn. Materialet används till komponenter inom
marin-, pumpaxlar, ventiler och kopplingar. [4]
Incoloy A-286
Det är en legering bestående till majoriteten av järn, nickel och krom. Legeringen får sina goda
hållfasthetsegenskaper och goda korrosionsbeständighet från tillsatser i form av molybden och titan.
Materialet används tex för komponenter hos flygplan, gasturbiner, fästelement inom fordonsmotorer och
inom offshore olje- och gasindustrin. [8]
Biodur 108
Är ett austenitiskt rostfritt stål som är helt nickelfritt. Legeringen har stora halter av kväve som gör att
stålet kan behålla sin austenitiska molekylstruktur. Materialet har god hållfasthet och god
korrosionsbeständighet. Materialet används idag som t.ex. benplattor, benskruvar, allergivänliga
smycken, och andra medicinska komponenter och instrument. [3]
Inconel 706
Detta är en legering som till största del består av nickel, järn och krom. Det är en legering som har
mycket hög hållfasthet och god korrosionsbeständighet. Materialet utnyttjas av komponenter som tex
turbinskivor inom industri gas, axlar, motorfästen, och inom rymdtekniken. [9]
3.7 Materialval
Materialvalet utgår från en personlig bedömning. Vad som bedöms här är sträckgräns(skall vara över
400 MPa), om de klarar av arbetstemperaturen(580-630°C) samt hur väl materialet klarar av krypning i
10 000 timmar. Hållfastheten vid 10000h måste klara 350 MPa för alla tre ventilerna.
Tabell 1 - Materialjämförelse(mekaniska egenskaper och pris) mellan framtagna material från CES Edupack 2014 och Specialmetals.
[3], [4], [6], [7], [8], [9], [10].

Material

Sträckgräns
vid
600°C[MPa]

Brottgräns
Krypning vid Krypning vid Pris, enl. CES
vid
600°C och
650°C och
Edupack
600°C[MPa] 10000h[MPa] 10000h[MPa] 2014[sek/kg]

AISI 410

Slutar fungera
vid 400°C
640
310

-

-

-

6,64–7,29

700
565

159
140

69
100

148-163
141-155

940

1000

400

285

109-120

860
303
575
850

1140
552
550
1100

580
324
225
-

370
152
200
-

146-160
35,7-39,3
43-54
3,71–4,1

Inconel 600
Monel k500
Nimonic
PE11
Inconel 718
Nitronic 50
A-286
Biodur 108
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Inconel 706

800

920

650

475

111-122

Materialens värde i de olika kolumnerna är hämtade från leverantören Specialmetals och pris hämtat från
CES Edupack 2014. Det pris som CES uppger för materialen är bestämt från olika leverantörer då man
tagit hänsyn till stora volymer, tillgångar, efterfrågan och vad kilopriset stod sig i vid tillfället då CES
uppdaterades. I tabell 1 kan man se att endast tre material klarar dessa tuffa kriterier. Det ena materialet,
Inconel 718, som klarar kriterierna är det material som används i komponenterna nu. Det andra är
Inconel 706 och det tredje är Nimonic PE11.
Det material som väljs blir – Nimonic PE11 och Inconel 706. Dessa material skiljer endast en procent i
prisskillnad mot Inconel. Nimonic är 25 % billigare än Inconel 718. Om man kollar på CHP-ventilen
och tar spindeln, spindelstyrningen och käglan med Nimonic istället för Inconel 718 och antar en order
på 100st spindlar, spindelstyrningar och käglor. Det resulterar då i en besparing på:
700kr/kg x 0,25 = 175kr/kg
(1kg + 2,8kg) x 175kr/kg x 100st = 66 500kr Billigare

Om man kollar på HBSE-ventilen med samma villkor så:
700kr/kg x 0,25 = 175kr/kg
(16,7kg + 4,9kg + 24,3kg) x 175kr/kg x 100st = 803 250kr Billigare

Om man kollar på NBSE-ventilen med samma villkor så:
700kr/kg x 0,25 = 175kr/kg
(22,9kg + 49,5kg + 144,4kg) x 175kr/kg x 100st = 3 794 000kr Billigare

4. Diskussion
Fem-analysen gjorde sitt syfte bra och visade tydligt vart spänningarna blev som störst och hur de blev
fördelade. Spänningsresultaten i simuleringarna blev som förväntade. Att de flesta konstruktioner skulle
ge lägre maxspänningar och mer fördelade spänningar över hela konstruktionerna. De konstruktioner
som fick högre maxspänningar var detta också väntat. I de fall som maxspänningarna blev större än i
originalkonstruktionerna så prioriterades inte spänningarna. Där prioriterades tillverkning framför
maxspänning. Detta kunde möjliggöras för att maxspänningarna i dessa konstruktioner redan var väldigt
låg. Konstruktioner som fick högre maxspänning blev käglan hos CHP, spindelstyrningen och käglan
hos NBSE. Viktigt att veta här är att spänningarna kan variera med verkligheten med ca +-10 %.
Vid de simuleringar som fick konstiga maxresultat så fick skalan ändras för att ge ett bättre resultat.
Varför simuleringarna blev konstiga var att inspänningen av detaljerna gjordes felaktigt och det
resulterade i onormalt höga maxspänningar just vid inspänningarna.
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Hos materialvalet så gick mycket tid åt att hitta rätt information om materialen. Anledningen till det var
att det var svårt att hitta de olika materialens sträckgräns vid 600°C och att hitta krypningsstyrkan efter
10000 timmar vid 600°C. När väl detta var funnet så blev det inte svårt att välja mellan de material som
klarade dessa krav, då var det endast att jämföra de olika spänningarna samt viktigaste av allt i detta
projekt - priset.
Priset som CES uppger stämmer inte överens med det pris som CCI skulle kunna få. CES pris är mycket
billigare eftersom CES tar hänsyn till stora kvantiteter med material. Det gör att priset blir billigare. CCI
köper in Inconel 718 för ca 700 kr/kg. Enligt CES kostar Inconel 718 mellan 146-160 kr/kg. Men CES
pris kan användas som en faktor. En faktor där man ser ifall det nya materialet är billigare eller dyrare än
Inconel 718. Anledningen till att ett riktigt pris från en leverantör inte användes var för att
inköpsavdelningen inte fick fram något pris från leverantörerna.
I övrigt så flöt detta arbete på bra. CES Edupack var ett bra hjälpmedel som mha de olika meritvärdena
och restriktionerna tog fram lämpliga material som skulle kunna användas.

5. Slutsats
Målet med projektet var att hitta svaga punkter på de nya och gamla konstruktionerna. Detta har
uppfyllts med FEM-simuleringarna där man får god insikt vart spänningskoncentrationerna är placerade.
Alla komponenter i de tre ventilerna fick nytt utseende(Se kapitel koncept generering/val två). Framför
allt spindlarna och käglorna fick konstruktionsändringar för att minska på maxspänningarna, försöka
jämna ut spänningen över hela detaljen samt hos vissa komponenter förenkla tillverkningen. Hos CHP
sänktes spänningarna hos spindeln med 28 %, hos käglan ökade spänningen med 1 % och i huset så blev
det ingen skillnad på maxspänningarna. För HBSE minskade spänningarna i alla detaljer som
studerades. Spindeln med 77 %, Spindelstyrningen med 6,3 %, Käglan med 83 % och huset med 33 %.
För NBSE minskade endast spindelns maxspänning och detta med 27 %. Hos de andra detaljerna ökade
spänningarna, i Spindelstyrningen 180 %, i Käglan 3 % och i Huset 233%.
Ett annat mål med projektet var att hitta ett billigare ersättningsmaterial till Inconel 718. Material som
valdes blev Nimonic PE11 och Inconel 706.
Vad som skulle göras nu efter detta projekt är att testa materialet och de nya konstruktionerna som
prototyper i labb för att få verkligt acceptans samt för att se att materialet och konstruktionerna håller
och lever upp till de teoretiska resultaten.

6. Tackord
Jag vill tacka CCI som gett mig förtroende för detta projekt samt stort tack till handledarna Peter
Johnsen och Hans Löfgren för att de tagit sig tid och varit till stor nytta under projektets gång.
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8. Bilagor
8.1 Bilaga 1: Kravspecifikation

Kravspecifikation

Krav
Klara visst tryck
Klara viss temperatur
Möjlig att bearbeta
Enkel att tillverka
Billig att tillverka
Lätt
Klara visst tryck
God svetsbarhet
Estetiskt tilltalande
Konstruktiv
utformning(ta bort
hörn, jämn tjocklek
osv)
Spindel måste kunna
röra sig
Spindel ska klara
enaxlig dragning
Enkel att montera
Om olika material, ha
lika värmeutvidgning
Snabb montering
Snabb tillverkning
Undvik svaga punkter
Service efter
montering

Begränsande
x
x
x

Icke-begränsande

Önskvärda

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
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CHP

8.2 Bilaga 2: Koncept vs. Kravspecifikation

Spindel koncept 1

Krav

Begränsande Ickebegränsande
Klara visst tryck
Ja
Klara viss temperatur
Ja
Möjlig att bearbeta
Ja
Enkel att tillverka
Ja
Billig att tillverka
Lätt
God svetsbarhet
Ja
Estetiskt tilltalande
Konstruktiv
Ja
utformning(ta bort
hörn, jämn tjocklek
osv)
Spindel måste kunna
Ja
röra sig
Spindel ska klara
Ja
enaxlig dragning
Enkel att montera
Möjlig
Om olika material,
Möjlig
ha lika
värmeutvidgning
Snabb montering
Snabb tillverkning
Undvik svaga
Ja
punkter
Service efter
Ja

Önskvärda

Möjligt
Ja
Möjligt

Möjlig
Möjlig

montering

Spindel koncept 1 = ok
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CHP
Spindel koncept 2

Krav

Begränsande Ickebegränsande
Klara visst tryck
Ja
Klara viss temperatur
Ja
Möjlig att bearbeta
Nej
Enkel att tillverka
Nej
Billig att tillverka
Lätt
God svetsbarhet
Ja
Estetiskt tilltalande
Konstruktiv
Ja
utformning(ta bort
hörn, jämn tjocklek
osv)
Spindel måste kunna
Ja
röra sig
Spindel ska klara
Ja
enaxlig dragning
Enkel att montera
Möjlig
Om olika material,
Möjlig
ha lika
värmeutvidgning
Snabb montering
Snabb tillverkning
Undvik svaga
Ja
punkter
Service efter
Nej

Önskvärda

Möjlig
Ja
Ja

Möjlig
Möjlig

montering

Spindel koncept 2 = ej ok
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CHP
Spindel koncept 3

Krav

Begränsande Ickebegränsande
Klara visst tryck
Ja
Klara viss temperatur
Ja
Möjlig att bearbeta
Ja
Enkel att tillverka
Ja
Billig att tillverka
Lätt
God svetsbarhet
Ja
Estetiskt tilltalande
Konstruktiv
Ja
utformning(ta bort
hörn, jämn tjocklek
osv)
Spindel måste kunna
Ja
röra sig
Spindel ska klara
Ja
enaxlig dragning
Enkel att montera
Möjlig
Om olika material,
Möjlig
ha lika
värmeutvidgning
Snabb montering
Snabb tillverkning
Undvik svaga
Ja
punkter
Service efter
Nej

Önskvärda

Ja
Ja
Möjlig

Möjlig
Ja

montering

Spindel koncept 3 = ej ok
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CHP
Kägla koncept 1

Krav

Begränsande Ickebegränsande
Klara visst tryck
Ja
Klara viss temperatur
Ja
Möjlig att bearbeta
Ja
Enkel att tillverka
Nej
Billig att tillverka
Lätt
God svetsbarhet
Ja
Estetiskt tilltalande
Konstruktiv
Ja
utformning(ta bort
hörn, jämn tjocklek
osv)
Spindel måste kunna
Ja
röra sig
Spindel ska klara
Ja
enaxlig dragning
Enkel att montera
Möjlig
Om olika material,
Möjlig
ha lika
värmeutvidgning
Snabb montering
Snabb tillverkning
Undvik svaga
Ja
punkter
Service efter
Ja

Önskvärda

Möjlig
Ja
Ja

Ja
Nej

montering

Kägla koncept 1 = ok
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CHP
Kägla koncept 2

Krav

Begränsande Ickebegränsande
Klara visst tryck
Nej
Klara viss temperatur
Ja
Möjlig att bearbeta
Ja
Enkel att tillverka
Nej
Billig att tillverka
Lätt
God svetsbarhet
Ja
Estetiskt tilltalande
Konstruktiv
Ja
utformning(ta bort
hörn, jämn tjocklek
osv)
Spindel måste kunna
Ja
röra sig
Spindel ska klara
Ja
enaxlig dragning
Enkel att montera
Möjlig
Om olika material,
Möjlig
ha lika
värmeutvidgning
Snabb montering
Snabb tillverkning
Undvik svaga
Ja
punkter
Service efter
Ja

Önskvärda

Ja
Ja
Ja

Möjlig
Nej

montering

Kägla koncept 2 = ej ok
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CHP
Hus koncept 1

Krav

Begränsande Ickebegränsande
Klara visst tryck
Ja
Klara viss temperatur
Ja
Möjlig att bearbeta
Möjlig
Enkel att tillverka
Nej
Billig att tillverka
Lätt
God svetsbarhet
Möjlig
Estetiskt tilltalande
Konstruktiv
Ja
utformning(ta bort
hörn, jämn tjocklek
osv)
Spindel måste kunna
Ja
röra sig
Spindel ska klara
Ja
enaxlig dragning
Enkel att montera
Möjlig
Om olika material,
Möjlig
ha lika
värmeutvidgning
Snabb montering
Snabb tillverkning
Undvik svaga
Ja
punkter
Service efter
Ja

Önskvärda

Nej
Ja
Möjlig

Möjlig
Nej

montering

Hus koncept 1 = ok
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CHP
Hus koncept 2

Krav

Begränsande Ickebegränsande
Klara visst tryck
Ja
Klara viss temperatur
Ja
Möjlig att bearbeta
Ja
Enkel att tillverka
Möjlig
Billig att tillverka
Lätt
God svetsbarhet
Möjlig
Estetiskt tilltalande
Konstruktiv
Ja
utformning(ta bort
hörn, jämn tjocklek
osv)
Spindel måste kunna
Ja
röra sig
Spindel ska klara
Ja
enaxlig dragning
Enkel att montera
Möjlig
Om olika material,
Möjlig
ha lika
värmeutvidgning
Snabb montering
Snabb tillverkning
Undvik svaga
Ja
punkter
Service efter
Ja

Önskvärda

Möjlig
Ja
Ja

Möjlig
Möjlig

montering

Hus koncept 2 = ok
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HBSE
Spindel koncept 1

Krav

Begränsande Ickebegränsande
Klara visst tryck
Ja
Klara viss temperatur
Ja
Möjlig att bearbeta
Ja
Enkel att tillverka
Ja
Billig att tillverka
Lätt
God svetsbarhet
Ja
Estetiskt tilltalande
Konstruktiv
Ja
utformning(ta bort
hörn, jämn tjocklek
osv)
Spindel måste kunna
Ja
röra sig
Spindel ska klara
Ja
enaxlig dragning
Enkel att montera
Ja
Om olika material,
Möjlig
ha lika
värmeutvidgning
Snabb montering
Snabb tillverkning
Undvik svaga
Ja
punkter
Service efter
Nej

Önskvärda

Ja
Ja
Ja

Möjlig
Ja

montering

Spindel koncept 1 = ej ok
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HBSE
Inre kägla koncept 1

Krav

Begränsande Ickebegränsande
Klara visst tryck
Ja
Klara viss temperatur
Ja
Möjlig att bearbeta
Ja
Enkel att tillverka
Ja
Billig att tillverka
Lätt
God svetsbarhet
Ja
Estetiskt tilltalande
Konstruktiv
Ja
utformning(ta bort
hörn, jämn tjocklek
osv)
Spindel måste kunna
Ja
röra sig
Spindel ska klara
Ja
enaxlig dragning
Enkel att montera
Ja
Om olika material,
Möjlig
ha lika
värmeutvidgning
Snabb montering
Snabb tillverkning
Undvik svaga
Ja
punkter
Service efter
Ja

Önskvärda

Ja
Ja
Ja

Möjlig
Ja

montering

Inre kägla koncept 1 = ok
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HBSE
Yttre kägla koncept 1

Krav

Begränsande Ickebegränsande
Klara visst tryck
Ja
Klara viss temperatur
Ja
Möjlig att bearbeta
Ja
Enkel att tillverka
Ja
Billig att tillverka
Lätt
God svetsbarhet
Ja
Estetiskt tilltalande
Konstruktiv
Ja
utformning(ta bort
hörn, jämn tjocklek
osv)
Spindel måste kunna
Ja
röra sig
Spindel ska klara
Ja
enaxlig dragning
Enkel att montera
Ja
Om olika material,
Möjlig
ha lika
värmeutvidgning
Snabb montering
Snabb tillverkning
Undvik svaga
Ja
punkter
Service efter
Ja

Önskvärda

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja

montering

Yttre kägla koncept 1 = ok
77

HBSE
Hus koncept 1

Krav

Begränsande Ickebegränsande
Klara visst tryck
Ja
Klara viss temperatur
Ja
Möjlig att bearbeta
Ja
Enkel att tillverka
Möjlig
Billig att tillverka
Lätt
God svetsbarhet
Möjlig
Estetiskt tilltalande
Konstruktiv
Ja
utformning(ta bort
hörn, jämn tjocklek
osv)
Spindel måste kunna
Ja
röra sig
Spindel ska klara
Ja
enaxlig dragning
Enkel att montera
Möjlig
Om olika material,
Möjlig
ha lika
värmeutvidgning
Snabb montering
Snabb tillverkning
Undvik svaga
Möjlig
punkter
Service efter
Ja

Önskvärda

Nej
Ja
Nej

Möjlig
Nej

montering

Hus koncept 1 = ok

HBSE
78

Hus koncept 2

Krav

Begränsande Ickebegränsande
Klara visst tryck
Ja
Klara viss temperatur
Ja
Möjlig att bearbeta
Ja
Enkel att tillverka
Ja
Billig att tillverka
Lätt
God svetsbarhet
Möjlig
Estetiskt tilltalande
Konstruktiv
Ja
utformning(ta bort
hörn, jämn tjocklek
osv)
Spindel måste kunna
Ja
röra sig
Spindel ska klara
Ja
enaxlig dragning
Enkel att montera
Ja
Om olika material,
Möjlig
ha lika
värmeutvidgning
Snabb montering
Snabb tillverkning
Undvik svaga
Ja
punkter
Service efter
Ja

Önskvärda

Ja
Ja
Nej

Ja
Ja

montering

Hus koncept 2 = ok

NBSE
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Spindel koncept 1

Krav

Begränsande Ickebegränsande
Klara visst tryck
Ja
Klara viss temperatur
Ja
Möjlig att bearbeta
Ja
Enkel att tillverka
Ja
Billig att tillverka
Lätt
God svetsbarhet
Ja
Estetiskt tilltalande
Konstruktiv
Ja
utformning(ta bort
hörn, jämn tjocklek
osv)
Spindel måste kunna
Ja
röra sig
Spindel ska klara
Ja
enaxlig dragning
Enkel att montera
Ja
Om olika material,
Möjlig
ha lika
värmeutvidgning
Snabb montering
Snabb tillverkning
Undvik svaga
Ja
punkter
Service efter
Ja

Önskvärda

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja

montering

Spindel koncept 1 = ok

NBSE
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Inre kägla koncept 1

Krav

Begränsande Ickebegränsande
Klara visst tryck
Ja
Klara viss temperatur
Ja
Möjlig att bearbeta
Ja
Enkel att tillverka
Ja
Billig att tillverka
Lätt
God svetsbarhet
Möjlig
Estetiskt tilltalande
Konstruktiv
Ja
utformning(ta bort
hörn, jämn tjocklek
osv)
Spindel måste kunna
Ja
röra sig
Spindel ska klara
Ja
enaxlig dragning
Enkel att montera
Ja
Om olika material,
Möjlig
ha lika
värmeutvidgning
Snabb montering
Snabb tillverkning
Undvik svaga
Ja
punkter
Service efter
Ja

Önskvärda

Ja
Ja
Möjlig

Ja
Ja

montering

Inre kägla koncept 1 = ok

NBSE
81

Yttre kägla koncept 1

Krav

Begränsande Ickebegränsande
Klara visst tryck
Ja
Klara viss temperatur
Ja
Möjlig att bearbeta
Ja
Enkel att tillverka
Ja
Billig att tillverka
Lätt
God svetsbarhet
Möjlig
Estetiskt tilltalande
Konstruktiv
Ja
utformning(ta bort
hörn, jämn tjocklek
osv)
Spindel måste kunna
Ja
röra sig
Spindel ska klara
Ja
enaxlig dragning
Enkel att montera
Ja
Om olika material,
Möjlig
ha lika
värmeutvidgning
Snabb montering
Snabb tillverkning
Undvik svaga
Ja
punkter
Service efter
Ja

Önskvärda

Ja
Möjlig
Ja

Ja
Ja

montering

Yttre kägla koncept 1 = ok

NBSE
82

Hus koncept 1

Krav

Begränsande Ickebegränsande
Klara visst tryck
Ja
Klara viss temperatur
Ja
Möjlig att bearbeta
Ja
Enkel att tillverka
Ja
Billig att tillverka
Lätt
God svetsbarhet
Möjlig
Estetiskt tilltalande
Konstruktiv
Ja
utformning(ta bort
hörn, jämn tjocklek
osv)
Spindel måste kunna
Ja
röra sig
Spindel ska klara
Ja
enaxlig dragning
Enkel att montera
Ja
Om olika material,
Möjlig
ha lika
värmeutvidgning
Snabb montering
Snabb tillverkning
Undvik svaga
Ja
punkter
Service efter
Ja

Önskvärda

Ja
Ja
Nej

Ja
Ja

montering

Hus koncept 1 = ok
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